NIEUWSBRIEF No. 1
7 september 2017
Jaargang 2017/2018

Geachte ouders en /of verzorgers,
Hierbij ontvangt u de eerste nieuwsbrief van dit schooljaar. We zijn weer van start! Afgelopen maandag
hebben we direct om 8.30u een feestelijke startactiviteit met de hele school op het plein gedaan, zodat
iedereen weer even met elkaar in contact kon komen. Ook veel ouders konden we al begroeten. De nieuwe
personeelsleden zijn verwelkomd met een warm applaus! Een fijne start zo met elkaar!
Informatie vrije dagen
Begin volgende week ontvangt u zowel op papier als via de mail de bijlage van de schoolgids, waarin alle
praktische informatie voor dit schooljaar te vinden is, zoals de extra vrije dagen buiten de schoolvakanties,
gymrooster, etc. In iedere maandelijkse nieuwsbrief worden de vrije dagen voor die maand opnieuw
genoemd, als reminder. We hopen dat dit zo duidelijk voor u is.
Aanwezigheid en rol interim-directeur
Ik ben als interim-directeur nog tot 1 oktober werkzaam op De Gavelander, voor 1,5 dag in de week. Rogier
Hilbrandie is tot 1 oktober nog een dag in de week verbonden aan zijn vorige stichting. Deze dag vervang ik
hem op De Gavelander. Daarnaast zal ik in de overige tijd voor een goede overdracht zorgen, zodat Rogier
vanaf 1 oktober alle directietaken over kan nemen. De komende weken ben ik in ieder geval op maandag
aanwezig op school. Ook zal ik op de informatieavond van 26 september aanwezig zijn.
Veel leesplezier met deze nieuwsbrief. Mocht u nog vragen hebben, dan horen we dat graag op school.
Met vriendelijke groet,
Peter Braam
Directeur a.i. SWS de Gavelander

Agenda
Dag

Datum

Onderwerp

Dinsdag

26 september

GGD komt voor de kinderen van groep 2 & 7

Dinsdag

26 september

Informatieavond alle groepen

Woensdag

4 oktober

Start Kinderboekenweek

Maandag

9 oktober

Koffieochtend

Tijd

19.00 uur

8.15 uur
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Verjaardagen

Jarige

Datum

Niels Posthumus

6 september

Robin van Straten

9 september

Pascal Bosma

13 september

Noah Posthumus

20 september

Quint Middendorp

23 september

Aike Boerstra

25 september

Yelena Meeuwig

27 september

Niels Wieringa

30 september

Wij feliciteren deze jarigen en wensen hen een hele fijne dag toe.

Trefwoord
Week 35 en 36 (28 augustus t/m 8 september): Huis (wisselthema)
 Inhoud: Het huis als beeld voor het leven. Over bescherming, openheid, privacy en gemeenschap.
 Bijbel: Een huis op een rots (Lucas 6); De hoeksteen (Lucas 20); In huis bij een farizeeër(Lucas 14).
Week 37 t/m 39 (11 t/m 29 september): Vooruitkijken
 Inhoud: Op weg naar een nieuwe toekomst. Wat staat je te wachten? Hoe bereid je je voor
 Bijbel: Twaalf verkenners (Numeri 13); Koning Balak en Bileam (Numeri 22); Mozes ziet het
Beloofde Land (Deuteronomium 34).
Week 40 en 41 (2 t/m 13 oktober): Samen leven
 Inhoud: Leven in een land met verschillende culturen, mensen met een verschillende achtergrond.
 Bijbel: Jozua stuurt spionnen uit, o.a. naar Jericho (Jozua 2); De twaalf stammen steken de Jordaan,
de grens over. In/bij de rivier leggen ze symbolisch twaalf stenen neer (Jozua 3); Jericho wordt
ingenomen met hulp van Rachab (Jozua 5); De dood van Jozua (Jozua 24).

Schooltijden groep 3 t/m 8
Wilt u er aan denken dat uw kind(eren) niet voor 8.15 en 13.00 uur op school komt/komen.
Op deze momenten is er namelijk nog geen toezicht op het plein. Wij hopen op uw
medewerking.
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Koffieochtenden
Ook dit schooljaar kunt u tijdens de koffieochtenden weer een kijkje in de klas nemen. Van
8.15 tot 8.30 uur mag u met uw kind naar het lokaal zodat uw kind kan laten zien wat er in de
klas allemaal gebeurt. Om 8.30 uur gaat de bel en kunt u afscheid nemen. Er staat dan een
kopje koffie/thee voor u klaar in de teamkamer en zo heeft u de gelegenheid om andere
ouders te ontmoeten. De koffieochtenden zijn zo ingepland dat ze gedurende het hele
schooljaar verspreid over de dagen van de week plaatsvinden. De eerste koffieochtend is op maandag 9
oktober aanstaande. Komt u ook?

Gevonden voorwerpen
Er is een grote hoeveelheid gevonden voorwerpen. Deze spulletjes liggen in de gang
beneden. Kijkt u eventjes of er iets van uw kind(eren) bij ligt. De spulletjes liggen hier
tot maandag 18 september, daarna zullen we ze opruimen/wegdoen.

Informatieavond
Op dinsdagavond 26 september houden we een gezamenlijke ouderavond, waarbij u wordt bijgepraat over
de onderwijskundige ontwikkelingen bij ons op school. Zo werken we bijvoorbeeld nu in ‘units’ (unit
onderbouw en unit bovenbouw), waardoor we ons team zo breed mogelijk kunnen inzetten op kwaliteiten en
verantwoordelijkheden. Hierdoor kunnen we onze leerlingen (uw kinderen) zoveel mogelijk onderwijs op
maat bieden. We willen u op deze avond graag meenemen in deze ontwikkeling en toelichting geven op
deze werkwijze. Ook is er uiteraard de mogelijkheid uw vragen hierover te stellen.
Na een gezamenlijke start kunt u in de groepen kijken en in gesprek gaan met de leerkracht(en) van uw
kind(eren).
Houdt u de avond vrij? We rekenen op de komst van u allemaal! Graag tot dan! 

Even voorstellen
Beste ouders en verzorgers,
Ik zal mijzelf even voorstellen.
Mijn naam is Marloes de Haan, ik ben 18 jaar oud en ik kom uit Groningen. Mijn
hobby is korfbal, dit doe ik drie keer in de week in Oostwold, daarvan zullen
sommigen mij wellicht al van kennen. Ik kom het komende driekwart schooljaar
stage lopen in groep 7/8, op de donderdag en vrijdag. Ik zit in het derde jaar van
mijn opleiding onderwijsassistente, ik volg deze opleiding op het Noorderpoort
College. Na deze opleiding wil ik graag naar de PABO op de Hanze. Ik heb al op
verschillende scholen stage gelopen maar nog niet in Oostwold. Het lijkt mij erg
leuk om op deze school stage te gaan lopen en ik heb er super veel zin in! Als u
nog vragen heeft kunt u mij altijd aanspreken in de klas.
Met vriendelijke groet,
Marloes de Haan
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Nieuws uit de groepen
Groep 1&2
Wat fijn om iedereen zo na de zomervakantie weer terug te zien in groep 1/2. Ook Milou, Fien en Thirza
hebben hun start gemaakt in onze groep. Welkom Thirza, Fien en Milou, veel plezier bij ons in de groep.
Helaas moest juf Annemiek zich ziekmelden in de eerste week, ze hoopt er morgen en anders volgende
week weer te zijn. Deze eerste weken staan in het teken van de Gouden Weken. We doen veel
groepsvormende activiteiten en besteden weer aandacht aan de gang van zaken/regels/routines in de
groep. Ook is deze week gewerkt aan de verjaardagskalender voor in de gang. Het wordt dit jaar een
aquarium met vissen en kwallen!! Vanaf volgende week gaan we ook aan het werk met het thema
communicatie. U zult gemerkt hebben dat we voortaan wat anders starten in de groep, namelijk aan de
tafeltjes, alle kinderen hebben dit schooljaar een vast plekje in de kring, maar ook aan tafel (behalve op de
woensdagochtend als we gaan puzzelen/spelen). Dit doen we om de drukte bij de stoeltjes in de kring wat te
vermijden, en wat meer rust te creëren.
Jullie zijn s'ochtends welkom vanaf 8:20 en tussen de middag vanaf 13:05, 10 minuten later willen we graag
starten met de les.
Op woensdag in de oneven weken is juf Marijke er extra voor de onderbouw, van 9:15 tot 10:00 is er een
momentje dat we groep 1 en 2 zullen splitsen. Groep 2 mag dan mee met juf Marijke naar boven, zo kunnen
ze alvast een beetje wennen. We gaan op dat moment extra oefenen met 'groep 2 dingen' en juf Annemiek
beneden aan 'groep 1 dingen'. Wordt vervolgd ;)
Wil iedereen binnenkort weer even denken om het meenemen van de gymschoentjes?

Groep 3&4
Deze week zijn we weer van start gegaan, alle kinderen
hebben hun plekje in de klas alweer gevonden. Voor sommige
kinderen in groep 3 is het nog wel lastig om meer werkjes te
moeten doen en niet meer zoveel te kunnen spelen. Andere
kinderen hebben juist heel veel zin om nieuwe letters en
woorden te leren.
In groep 4 vindt iedereen het geweldig om op de tablet te werken. Hier is iedereen erg enthousiast
mee aan het werk. Sommige kinderen hebben al meer dan 100 sommen gemaakt! Verder zijn we
in de eerste weken bezig met groepsvorming en positieve sfeer in de klas. Dit doen we aan de
hand van de Gouden Weken. Dit werkt erg goed en onderling worden problemen
al goed opgelost. Ook zijn de kinderen van groep 4 heel behulpzaam en helpen
de kinderen van groep 3 op weg. Vanaf volgende week komt juf Marijke om de
week extra in de klas (in de oneven weken) en gaat dan eerst met groep 3
werken in een apart lokaal. Deze ochtend kunnen de ouders van de kinderen
van groep 3 mee naar binnen voor de inloop en spelletjes met de kinderen doen. Daarna
gaat ze ook extra hulp in andere groepen bieden.
Groep 3:
De kinderen hebben de letter i en k al geleerd en het woordje ik. Ze krijgen hulp van “zoem” de bij. Ook zijn
we aan het oefenen waar je de letter in een woord hoort. Dit vinden sommige kinderen nog lastig. Verder
hebben we gekeken waar je overal de i ziet. De kinderen hebben de i en de k ook al in schrijfletter geleerd.
Met rekenen zijn we bezig met tellen en de begrippen: meer, minder en evenveel.
Groep 4:
De kinderen van groep 4 hebben het met taal over woorden die met familie te maken hebben en hoe je
dingen omschrijft. Met rekenen zijn we eerst bezig met het herhalen van de verliefde harten (welke getallen
zijn samen 10) en de tweelingen (dubbelen en halveren) sommige kinderen moeten dit even weer oppikken.
De kinderen vinden het wel fantastisch dat ze hun werk op de tablet mogen maken.
Gymlessen: De kinderen hebben op dinsdag- en donderdagmiddag gymles van 13.15 t/m 14.15.
Hiervoor moeten ze gymschoenen, sportbroekje en sportshirt aan of een turnpakje met turnslofjes.
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Groep 5&6
In groep 5/6 zijn we deze week rustig gestart. Op maandag heeft meester Rogier kennis gemaakt met de
kinderen en op dinsdag begon juf Janine in groep 5/6. De kinderen hebben een nieuwe meester én juf, dus
dat is weer even wennen. We doen deze week dan ook voornamelijk activiteiten om elkaar goed te leren
kennen en daarbij werken we ook aan de groepsvorming en de sfeer in de klas. De kinderen worden meteen
getest op samenwerking, maar ook op zelfstandigheid. Dit doen ze erg goed! Daarnaast zijn we deze week
rustig gestart met de taakvakken. De kinderen zijn enthousiast en hebben er weer zin in.
’s Ochtends beginnen we met groep 5 t/m 8 op het werkplein tussen de twee lokalen in. Dan zitten we
opeens met 31 kinderen in de groep in plaats van 9. Dit is voor sommige kinderen nog wel spannend, maar
ook erg gezellig. Het komende jaar zullen we veel activiteiten in samenwerking met groep 7/8 gaan doen.
Samen gaan we er een topjaar van maken!

Groep 7&8
We zijn weer begonnen, op maandag stond juf Janine voor het eerst voor de groep. Op dinsdag heeft juf
Roelien de draad weer opgepakt en op woensdag stond juf Marloes voor de groep. Donderdag en vrijdag zal
door juf Roelien worden ingevuld. De verjaardagsposters zijn inmiddels gemaakt en er is een start gemaakt
met de verschillende vakken. We werken aan de hand van de Gouden Weken aan groepsvorming. De sfeer
in de groep is zeer gemoedelijk en de leerlingen laten zien dat ze heel goed en fijn kunnen werken!

De volgende nieuwsbrief van samenwerkingsschool de Gavelander verschijnt op

3 oktober 2017

